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1•-Introductie
Inbepaalde jaren gaan de zand- enveenkoloniale gronden ogenschijnlijk
"de lucht in"als gevolg vanvinderosie. In de laatste jaren is dat echter
als gevolg van de gunstige weersomstandigheden enpassendemaatregelen van
depraktijkweinig het gevalgeweest.
Wanneer schade aan de tevelde staande gewassen wordt toegebracht is dit
vooral het gevalbij het gewas suikerbieten.
De oppervlakte in suikerbietenbedraagt nu ca 21.000ha,in 1973was dit
ca 13.000ha.
Inernstige gevallenvan verstuiving ofmislukking door andere oorzaken
moeten debieten zelfsworden overgezaaid.
Een globale schatting vande overgezaaide oppervlakte bieten inhet Consulentschap voor deAkkerbouw te Ermnenin de laatste 10 jaar geeft het volgende
beeld:
1969- geen overzaai
1970- geen overzaai
1971 - 300 à IJOOha overgezaaid i.V.ra.stofstormen beginmei -vooral op
de zandgronden. Door devroege datum bleef de schade beperkt.
1972- ca 600ha overgezaaid,waarvan 5%op de noordelijke lichte gronden.
Het overzaaienwas niet alleen als gevolg van verstuiving nodig,
doch vooral ookdoor te diep zaaien,aardvlooien, springstaarten,
slagregens,nachtvorst en wortelbrand. Stofstormen traden op op
26 mei. Sommige percelen werden voor de derde maal overgezaaid,
1973- 500 à 600ha overgezaaid i.v.m. sterke verstuiving inmei. Bieten
gezaaid in doodgespoten rogge gaven geen problemen. Een deel van
de percelen werd gered door het aanwenden,van drijf
mest.
197^ - in aprilwerd ca 500ha door nachtvorst geteisterd..Van 29 op 30mei
trad eveneens nachtvorst opmet temperaturen van -7 0.
Verstuiving trad niet op.Mede door andere oorzaken is 500 à 1000 ha
overgezaaid.
1975- in april is eenklein deel.van depas opgekomenbieten alweer verstoven. Erwas een toenemende belangstelling voor het gebruik van
drijfmest. Het doodspuiten van derogge gaf problemen. Totaal is 300
à J|00ha overgezaaid,voornamelijk door slechte weersomstandigheden.
(o.a, 200ha als gevolg vanhagel en slagregens),wortelbrand enverf.;tuiving.

- 219ï'6-verstuivingtradopmetalshoogtepunt ?)-\april.Degrootste
schadewerdveroorzaakt doornachtvorsten,metalsuitschieters
21en28april (tot-10°C). Op21en22aprilzijnindeveenkoloniëncaifOOOhaenop28/29april-vooralophetzand-ca
3000habevroren.
Inhetgeheleambtsgebied isongeveerdehelftvanhetareaal
verlorengegaan.
OpdeproefboerderijteBorgercompagnievashetvoorhet eerst na
32jaardatdebietenmoestenwordenovergewaaid.
Detotaleschadeaanbietenenookaardappelenwerdgeschatopca
ƒ 10.00Q.000.(overzaaienenopbrengstdepressie)
1977-indenoordelijkeveenkoloniën isca250haovergezaaidi.v.m.verstuivingrondHemelvaart.
Opdeoverigegrondenisookca250haovergezaaid.Uiteindelijk
warendeopbrengstengoedtot zeergoed.
1978-verstuivingtradnietop.
1979-geenverstuiving.
2.Probleemstelling
aidegrondsoort,hetlandschapenhetbouwplan
Groteoppervlakten zand-enveenkoloniale grondeninNederlandworden
aangeduidalsstuifgevoelig.Genoemdwordtweleenareaalvan70.000ha
(ca10/5vandetotaleoppervlaktegronddieinNederlandvoordeakkerbouwwordtgebruikt).Aangemerkt alsstuifgevoeligegrondenwordenin
dezesamenhang zandgrondenmeteenorganische stofgchaltelagerdan
ufoenveenkolonialegrondenmet eenorganischestofgchaltelagerdan
15# (Knottnerus,1971).
Zeker-inNoord-oostNederlandkomengrotegebiedenvoormeteengrootschalig openlandschap»waarinakkerbouwplaatsvindt opzand-enveenkolonialegronden.Deakkerbouwishiergebaseerd opeenuiterstintensieveteeltvanrooivruchten (50%aardappelen en 17-25$suikerbieten,
inhetbouwplanaangevuldmetgranen,inclusiefmaïs,cfmetgroentegewassen).Hetveelaldriekeerpervier jaartelenvanrooivruchten,
diedegrond la;.':inhet seizoenpasbedekken,enveelbewerkingvan
enindegrondvereisen,isopstuifgevoeligegrondenriskant.Omeconomische (enhistorische)redenenisditbouwplanvoorlopig echterniet
wegtedenken.
b.hetprocesvanverstuivenvandegrond
Hetprocesvanverstuivenvandegrond isinNederlandvooralbestudeerd
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doorKnottnerus enFeerlkamp (1972).Onderandere ineendoorgenoemde
auteursontworpenwindtunnelwerden,ongestoordemonstersgrond.vandiverseherkomstenbeproefd,alsmedesimulatievangewassengetest.
Knottnerus enPeerlkamp (1972)onderscheiden dr-ietypenvanverstuiving,
afhankelijkvandeaardendehoedanigheid vandegronddelen.Hetfijnstemateriaal,voornamelijkorganisehe stof,geeftdeechtestofwolken.
Dezewolkenkunnentotopgrotehoogtestijgenenzichovergroteafstandenverplaatsen.
Demiddelgrotegronddeeltjes,namelijkmineralenvan 100-500muenaggregatenvan 180-1200mu,verplaatsenzichspringend indeluchtstroom.
Noggroterekorrels,zoalsmineralentot 1000muenaggregatentot2500
mu,kunnenzichrollendoverhetgrondoppervlakverplaatsen.
HetverstuivenbegintopdebeschreventypengrondinNederland inhet
algemeenbijwindsnelhedenboven8meterperseconde.
c.technische schadedoorverstuivenvanakkerbouwgrond
Ookdeakkerbouwer zietindatstofstormenhetleefmilieuonaangenaam
beïnvloeden.Erisdaarbijdedirectehinderbijhetwerken inhetveld
endeverontreiniging inwoningenenanderegebouwen.
Devraaginhoeverrestofstormendegezondheidvanmensendieraanwijsbaarschaden'onderdevigerende omstandigheden indebetrokkengebieden
lijktnogonbeantwoord.Daarmeeisookhetrisicovandeschadeclaims
nognietaandeorde.Hetlijktechtereenpuntterzakewaarvandelandbouwalertdienttezijn.
Deakkerbouwer ondervindthindervanstofwolken,zoalsdieoptredenin
herfstenwinter.Daarbijkunnenwintergranenwordenondergestoven.
De'meesteproblemengevenechterdestofstormen,zoalsdieinhetvoorjaar-voornamelijk inaprileninmei -optreden.Demeesteschadegeven
daarbijdestofstormendie-gelukkigminder algemeen-inmeivoorkomen.
Degewassen zijndanalverderontwikkeld.lïerinzaaigeeft indatstadium
eengroteopbrengstdepressie.
Deschadedoorvoorja.ars-stofstormenishetgrootstaanaardappelen,bieten,
maïsenvollegrondsgroentegewassen. Daarbijheefthetalgemeenverbouwde
gewassuikerbietenhetmeestetelijden.
Deaardvandeschadetengevolgevanverstuivingenoplandbouwgrondenis
divers.Daarwaardegrond,wegwaait,komen zaaizaad,pootgoedofp3.anten
blootteliggen.Veelalscheurenplant-cnstukofsterven zeafdoordat
wortelsblootliggen.
Plantenkunnenvoortsernstigbeschadigdwordendoor zichoverhetveld
verx>laatsendcgronddeeltjes.Nadrukkelijkmoetwordenopgemerkt dateen
lichte schadevandezeaardvaal:nauwelijkswordtopgemerkt,maarvel
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.leidttotopbrengstreductie.
Groteschadeontstaatvooraldoordatgewassengeheelonderhet zanden
stofverdenbedolven.Bijaardappelen stuivendaarbijhet eerstede
geulentussenderuggenvol,bijanderegewassenwordthetgewasdirect
bedolven.Opmerkelijk isdaarbijdatbijwijzigingvandevindrichtingook
deopgewaaidegrondzichopnieuwverplaatst.Doorgewasbeschadiging en
-bedekkingkanditnog schadelijker zijn danbijeeneersteoptreden
vanverstuivingen. Ookdoorhetverwaaienvankunstmest enbestrijdingsmiddelenkanschadeoptreden.Inditverbandmag ookhet zichmetstofstormenverplaatsenvanziekteverwekkers enonkruidzadenwordengenoemd.

Bijstof
stormenwordtdegrondnietalleenopdeakkerverplaatst.Bekendis dat,
naasthetverwaaienvangrondopdeakkerofnaarbelendendepercelenr(metalle
genoemdeschadevoordegewassen)ookslotenenwijkeninhetgebied,(veelal
plaatselijk)kunnenvolwaaien.Veelalbetreft ditechterhetweggewaaide
zandenheefthetorganischemateriaalzichovereenaanzienlijkgrotere
afstandverplaatst.Daarbijishetdanvoorhetbetreffendebedrijfverloren.Aldusontstaatverliesvangrond,metnamevankostbaar organisch
materiaal.Bijwindsnelhedenvan 10m/skan 15tongrondperhectareper
uurnaarelderswaaien.Bijwindsnelhedenvan 15m/skanditzelfstot
50tonbedragen (Knottnerus,1971).
Wind (1979)geeftdegrondverplaatsing doorvinderosie aanineenformule,
vaarbijdetotalegrondverplaatsing Eafhankelijk isvandriefactoren:
E-f(0).V5.t
Zeisafhankelijkvanhetvochtgehaltevandegrond0,vandevijfdemachtvandewindsnelheidVenvandetijdsduurvandestormt. (Wind,1979).
d.economischeaspectenvandeschadet.g.v.vinderosie
Vandehierbovengenoemdemogelijkhedenwaardoor schadedoorwinderosiè
kanwordenveroorzaaktisschadetoegebracht aanhetgewas suikerbieten
verreweghetbelangrijkste.
Dekostendiegemaaktmoetenwordenvoorhet overza.aienvanbietenbedragenongeveer ƒ300,-.Wanneermendeop'brengstdervingdoorhet (te)
latezaaienopƒ700,-stelt,bedraagtdetotale schade dusƒ 1000,-per
ha.
In 1976"werdgeraamddatca7000ha (ongeveer dehelftvanhetareaal)
doorhetoptredenvannachtvorst enverstuivingmoestworden overgezaaid.
Ditzouduseenschadealleenaandebietenvanƒ7-000.000betekenen.

SVolgens de oogsbramingscijfers gaf 1976 (35 t o n / h a ) t.o.v. 1975 (37 ton/ha)
in Drente een opbrengstdaling van 2 ton en in het Groninger gedeelte van
het ambtsgebied geen daling te zien. In Overijssel was er zelfs een s t i j ging van 1 ton in de bietenopbrengst,
'Uit deze gegevens blijkt dat men voorzichtig m o e t zijn met prognoses
omtrent de uiteindelijke schade. D e omvang van de schade wordt n l . sterk
beïnvloed door het tijdstip waarop overgezaaid vordt en het verdere v e r loop van de weersomstandigheden gedurende het seizoen.
D e noodzaak tot het overzaaien van de bieten k a n ontstaan door het optreden
v a n verschillende factoren.
In dit verband zijn te noemen: lage k i e m k r a c h t - ongunstig zaaibed - te d i e p
zaaien - nachtvorst - verstuiving - verspoeling - aardvlooien - springstaarten - wortelbrand.
De schade aan aardappelen blijft m e e s t a l b e p e r k t tot de extra kosten voor
het opnieuw aanaarden.
Ook b i j de granen blijft over het algemeen de schade zeer b e p e r k t .

3« Praktijkmaatrcge1en

De praktijk kan het stuifgevaar verminderen door het toepassen van b o d e m kundige en teeltrnaatregelen.
Bodemkundige maatregelen
Er vordt aangenomen dat een zandgrond doorgaans niet m e e r stuift als
het meer dan 1% colloïdale humus b e v a t .
In veenkoloniale grond bestaat de organische stof voor het grootste deel
uit verteerde veendeeltjes, die v e e l minder binding geven dan de colloïdale
h u m u s . Deze organische stof heeft zich destijds kunnen ophopen a3.s gevolg
van onvoldoende vertering b i j gebrek aan zuurstof ( m o e r a s ) .
Als vuistregel wordt gesteld dat veenkoloniale gronden met minder dan 15$
organische stof stuifgevoelig zijn. Dit is echter mede afhankelijk van het
gehalte aan colloïdale h u m u s . Ter verbetering van de fysische hoedanigheid
worden vele percelen (ca 5000 h a per jaar) gemengwoeld. Wegens d i s h e m o geniteit van de profielen bestaat hierbij het gevaar dat plaatselijk de
stuifgevoeligheid wordt verhoogd door een vermindering van het organische
stofgehalte v a n de bouwvoor.
Ook zonder de verschraling door mechanische invloeden verdwijnt jaarlijks
door biologische afbraak gemiddeld 2% v a n de in de bouwvoor aanwezige
organische stof. Dit betekent., dat in een bouwvoor v a n bijv. 20 cm met h%
organische stof, die 120.000 kg humusachtige organische stof b e v a t , j a a r lijks 2*100kg humusachtige stof wordt- afgebroken.

-6
Omdit"verliesaantevullenmoet zoveelorganischmateriaalworden
toegevoegd,dathiervanna.eenjaargemiddeld2'-',00kghumusachtige
organische stofoverblijft.
Aanvullingkangeschiedenmet:
1..organischmateriaalafkomstigvannietgeoogstedelenvaneengewas;
2.groenbemestingsgewassen(kruisbloemigen,raaigrassenofstoppelrogge);
3.veen,dateventueelnogonderdebouwoor aanwezigis;
it.organische stofvanheteigenbedrijfofvaneldersbijv.dierlijke
mest,compost,zuiveringsslibofschuimaardc.
Inditverbandzijvermeld,datviadeMestbankGelderlandin1978ca
60..OOOtondrijfmestnaardenoordelijkezand-enveenkolonialegrondenisgeleverd.
BovendienwerddoorhetZuiveringsschapDrentheca30.000m 3 natslib
afgezet.Hetslibwordtvooraltoegepastterbestrijdingvanhetstuifgevaarenvoldoethierbij -toegepastnaar10à12m3/hamet+5%drogestof-zeerge
Wanneermenineenbouwplanmet ^0%aardappelen, 25%bietenen 25%granen
alleorganischestof(dusookhetaardappelloof endesuikerbietenkoppen
+ -loof)ophetlandachterlaatennadegraneneengroenbemestingsgewas
verbouwt,danovertreftindecyclusvan k jaardeafbraakvandeorganischestofdetoevoermet4000kg.
Dittekortzouwegteverkenzijnmet:
57tongroepstalmest,1lljtondrijfmest,36tonVAM-compostofmet17ton
stro.Toepassingvanbovengenoemdehoeveelheden organische stoffenkan
bezwaren ontmoeteni.v.m.devochtvoörzieninginhetvoorjaar,ziektenen
plagen,overdoseringvanvoedingselementenenzwaremetalen.
Indepraktijkblijkthetmoeilijkhethumusgehalteteverhogen,
integendeel:Ophetvruchtwisselingsproefveld P0168teHeino,waarsinds
19'iO eenvruchtopvolgingvanrogge,haverenaardappelenwordttoegepast
meto.a.deobjectenkunstmest (geenstoppelgewassen engeenstalmest),
stalmest (30tonper3jaarengeenstoppelgewassen),groenbemesting
(naroggeenhavergeenstalmest)ishethumusgehalteopalledrie objecten
sindsdeaanleggeleidelijkgedaaldvan5,6in 19^0totca H,k in1977OpdeIB-proefveldenopveenkolonialeproefboerderijen zienwcditverschijnselook.Hetisgeblekendatzelfs zeerhogedosesorganischmateriaalin
zeerkortetijdvolledigwordenafgebroken.
Voordealgemenevruchtbaarheid ishetechterwelgewenst zoveelmogelijk
organischmateriaalaandebodemtoetevoegen.
Verminderingvanhetdirectestuifgevaardientmenvooralteverkrijgen
doorhetlandzógrofmogelijkteleggenenzoveelmogelijkenzogeregeld

mogelijkkittende (rottende)substantieino:t'opd.ebouwvoortehebben
(versorganischmateriaal,zoalsoogstresten e.d.),ofhetland zolang
mogelijkmeteenbeschermendgewasbedekt'tehebben.
Opdeproefboerderijeninhetgebiedwordtinditverbanddevolgende
werkvijzetoegepast:
1.Nasuikerbietenwordthetloofoverhetlandverspreid.
2.Naaardappelen,metalsvolggewaswintergraan,blijfthetgeklapte
loofeveneensophetland.
Metdevastetandcultivator eneenzaaimachine-combinatiewordt hetland,
nahettoedienenvandeP-enK-meststoffen ineenbewerking ingezaaidmet
graan.Stuiventreedtdanvolgensde ervaringnietmeerop.
Voor zomergraanvordthetlandeerstca 10cmgeploegd,enderestvande
bouwvoormetvoelerslosgemaakt.Inhetvoorjaarwordtdanmetdezaaicombinatiegezaaid.
Nagranenvordt eenstoppelbewerkinguitgevoerd endaarnavordthetland
ontsmetmeteenschaarinjecteur.Driewekenlaterwordtditlandinêên
keer losgemaaktenroggeingezaaidmeteenvastetandcultivator +zaaimachinecombinatie.
Metdezehandelswijzevordtopdeproefboerderijenhetstuifgevaaropde
daarvoorgevoeligepercelentoteenminimumbeperkt»
Hulpstoffenvannatuurlijkeofkunstmatigeaard
Hulpstoffenjvan_natuur_lijkeaard.
Tegenvinderosiewordtvaakdrijfmesttoegepast,metnameinhetzuidoostelijk zandgebied.Daarwordtookreedsvoorafgaand aandeteeltvan
eengewasvaakdrijfmesttoegediend,hetgeen,mede eenbodemstabiliserend
effectkanhebben.Voorbestrijdingvanvinderosiemoetdedrijfmestna
hetzaaienvanhetgewasoverhetveldwordenuitgereden.Bijdikke
drijfmestkanhetnodigzijn,dezemot20-30$waterteverdunnen.De
hoeveelheid,drijfmestdiegewenst isvarieerttussen20en30ton/ha,
datis 10.000-15-000l/ha.Delaagmestmeet zodunzijndatergeen
korstvormingoptreedtendatdeplantenergemakkelijkdoorheen,kunnen
groeien.Eenkorstkanbovendiengevaarlijkwerkenbijongelijkmatige
verdelingvandemest.Dedanplaatselijk aanwezigekorstkanbijverstuivingengedeeltelijk losgeblazenwordenendanineensoortscheermeseffectplantenvernietigen.
Heteffectdatbodembedekkingmetdrijfmestgeeftiskortdurend.Bijtoedieningdirectnadezaaivanhetgewaseneensnellegroeidaarvanis
hetafdoende.Eenbezwaarvanhetgebruikvandrijfmest isdeonaangenamegeur.

Eenaantrekkelijkneven-aspectvanhetgebruikvandrijfmest isdatop
hettransportvanditgoedkopeprodukt totdusver eensubsidieviade
mestbankkanwordenverkregen.
Tegenhetgebruikvanzuiveringsslibbestaan,inafhankelijkheid vande
herkomstvanhetprodukt,minofmeerbezwaren.Hetgaatdaarbijvooral
omeventueelaanwezige zwaremetalen (deKaan, 1976)• Om.enigeffect
inbodem-stabilisatie teverkrijgenwordt indepraktijk 12000"l/hamet
eendrogestofgehaltevan 5 %/hagegeven.Uit veiligheidsoverwegingen
ishetgewenst omopbouwlandopdrogestofbasisnietmeertegevendan
2t/ha,endannog slechts vanhuishoudelijkeherkomst (DeHaan,1976).
Ditniveauwordtbijdebestrijdingvanstuifgevoeligheidlangniet
bereikt
HyJpstof'fen,_v;an._kunstuiatigeaardL.
Hulpmiddelenvankunstmatigeaardzijnbekend onderdeaanduiding
"structuur-stabiliserendemiddelen".Hetbetrefthierproduktenvan
sterkuiteenlopendeaard.Deelszijnzeafkomstiguitdepetro-chemische
industrie.Voo'rtoepassing opland-ent\iinbouwgrondenvallendezeProduktenonderdewerkingvanhet"Meststoffenbesluit" (zielijstinbijlage).
Solvix,eenbitumen-oplossinginkerosinewordttegenwinderosieonver-..
dundgespotenin 1000l/ha ofmeer.Eenandermiddel,namelijkAgrofix
(polyvinylpropionaat)gebruiktmenvoorhetzelfdedoelin2001/ha,
opgelost in6001water.
Hetbovengenoemde typemiddelenheeftvoorbestrijdingvanwinderosiein
deakkerbouw slechtsbeperktetoepassinggekregen.Vaakwarenzeinde
noodzakelijkehoeveelheidteduur .(ƒ500,-totƒ600,-perha)ofwarener
technischeproblemen (korstvorming,chemische neveneffecten,e.,a..).
Teeltmaafregelen
1.Toediening drijfmest
Dezemethodewerdookreedsbijdebodemkundigemaatregelengenoemd.
2- Toep_assinj^ ^0ßSI^£r^^™JLÄ*Sill9S>
Alsmaatregeltegenwinderosiewordtbijdeakkerbouwopstuifgevoe-'
ligegronden,metnameinnoordoostNederland.,deteeltvangewassen
ineenbodembedekkendgraangewasalgemeentoegepast.
Najaarszaaibodembedekkendgraangewas
Bijdeteeltvanlaatsluitendegewassenheeftlietopstuifgevoc.lige"
gronddevoorkeur ditgewastetelen inwinterrogge,diealsbode-m->
bedekkerreedsinhetvoorafgaandenajaarwerdgezaaid.Depraktijkervaringenmetditsysteemzijnerggoed..

9Hettelenvangewassen inwinterrogge alsbodembedekker isgebaseerd
opuitgebreid onderzoek.Ditisverrichtdoorhetbedrijfsleven,het
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid (Knottnerus,1971, Knottnerusen
Peerlkajnp,197?)3 betProefstationvoordeAkkerbouw-nuProefstation
voordeAkkerbouwendeGroenteteelt indeVollcgrond- (Lumkesen
TeVelde,1973),enderegionalelandbouwvoorlichtingsdienst.Opgrond
vanhetfundamenteleonderzoekenhetpraktijkonderzoek isdoorhet
ProefstationvoordeAkkerbouweenzogenaamdeteelthandleidingsamengesteld,voordeteeltvanakkerbouwgewasseninroggeopstuifgevoelige
gronden (LumkesenTeVelde,1973).Hieropgebaseerd isdein.bijlage2
gegevensamenvattingvanditteeltsysteem.
Najaarszaaiofzaaiindewintervananderegewassen,bedoeld alsbodembedekkerheeft,opgrondvanervaringenuitonderzoek,'invergelijkingmet
hetgebruikvanrogge,weinigzin.
Voorjaarszaaibodembedekkendgraangewas
Inonderzoek-ookindepraktijk •-isinhoeverre (vroeg)inhetvoorjaartezaaienbodembedekkersvoor laatsluitende zomergewassenmogelijkhedenbieden.Dekomstvannieuwechemischemiddelen,dieselectief
graneninniet-graminaënkunnendoden,ishierbij eenbelangrijke stap
gebleken.
Voorjaarszaaivangra.nenalsbodembedekker isookaantrekkelijk omdat
dandehoofdgrondbewerkingtotinhetvoorjaarkan.wordenuitgesteld.
Desgewenstkanooknogvroeginhetvoorjaardrijfmestwordentoegediend
enondergewerkt.
Inmiddels isgeblekendateengewas,bedoeld alsbodembedekkervoorhet
hoofdgewas,somsweinigeerderkanwordengezaaiddandithc^ofdgewas.
Mededaarom isinstudiedemogelijkheid vangelijktijdiggraanals
bodembedekker enbietenzaaien.Deeerste ervaringen,waarbijhetgraan
opstrokentussendebietenrijwerdgezaaid,zijn redelijkgunstig.
Kaderestudievindtplaatsoverdevolgendepunten:
a)krijgthetgraanonderuiteenlopende omstandighedentijdigvoldoende
ontwikkeling omerosietekeren?
b)lukthetomhetgraansnelenvoldoendetedoden?.
c)hoepasthetgraaninhetonkriiidbestrijdingsprogrammaï
Winterrogge,inhetvoorjaargezaaid,blijkt ietssnellertegroeien
dan zomergerst enschietbijonvoldoende dodingn:etindeaar.Van
dezouicrgranenlijktgersthetgeschiktst.
HetPAGVverricht,insamenwerkingmetdiverse andereinstanties,nader
onderzoekopditterrein.Gezienhetreeds geblekenperspectief isdaarvoorvoldoendeaanleiding.
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3•Beregenenc o . opvoerenvochtgehalte
Bijbeschikbaarheidvaneenberegeningsinstaliatiekaninbeginsel
door eenverhogingvanhetvochtgehaltevandegrondhetstuifgevaar
wordenverminderd.Naderonderzoek,overdekostenendeduurvanhet.effect
alsookoverdepractischevaardevanhetsysteem,lijktgewenst.
Grondendiegevoelig zijnvoorvinderosie zijnvaakookdroogtegevoelig.Kanopenigerleiwijzedevochtvoorzieningwordenverbeterd,
danisdatookalserosiebestrijdingsmaatregel teoverwegen.Devraag
ishierbijinhoeverrehetmaaiveldmeerweerstandkrijgttegenverstuiving.
k.Aangepaste grondbewerkingopstuifgevoeligegronden
Percelendieblijkensdepraktijkervaringstuifgevoelig zijn
trachtmenzodanigtebewerken,datdegrond zogrofmogelijkblijft
liggen.
Eengrootaantalgrondbewerkingswerktuigen zijninditverbandminder
geschikt:
o.a.aangedrevenwerktuigen zoalsfrezenenaangedreven eggen,messeneggenenandereeggen,triltandcultivatoren,demeeste.typenzaaibedcombinatiesenverkruirnelaars.
Betergeschikt zijndeploeg-eventueelmet eenvorenpakker,bijvoorkeurmeteengrotediametervan>70cm-ofdevastetandcultivator.
Benrolachterdevastetandcultivator zorgtenerzijdsvoor eenjuiste
diepgangenvoorhetaandrukken enegaliserenvandebouwvoor,doch
maakt anderzijdsdegrondoppervlakkig ergfijn.
Indeveenkoloniale landbouwpraktijkwordt elkperceeltenminste
eensindevier jaartegenaardappelmoeheid ontsmet.Hetontsmetten
geschiedtoverwegendmetdefrees-schaarinjecteurmet aangedreven
rol.Degrondwordthierbijergfijngemaakt enaangedrukt.
Inverbandmetverminderingvanhet stuifgevaar ishetgewenstdatna
deontsmettingspcriodedegrondweergrof-kluiterigwordtneergelegd,
bijv.meteenvastetandcultivator.
Voordepraktijk ishetvaakmoeilijk cmdejuistegrondbewerkingtoe
tepassenomdatgezochtmoetwordennaareencompromistusseneengoed
zaaibed,datmoetbestaanuiteenbezakte ondergrond eneenrulletoplaagenerzijds,enanderzijds eenvoldoende grove enkluiterigetoplaag
omlietstuiventegentegaan.
Afhankelijkvandestuifgevoeligheid zaldebalansnaarhetlaatste
moetendoorslaan.

- 11OnderzoekvanLuinkes(1977)heeftgeleerddatbijeenintensiefbouwplan,zoalsinnoordoostNederland opdemeestebedrijvenaanwezigis
(met '0%rooivruchteneneenspervierjaargrondontsmetter!)somskan
wordentoegegeven opdeaardendeintensiteitvandehoofdgroiidbewerking.Deteeltvangewassenalsaardappelen enbietenbrengtvoorpoten,
zaaienenoogstennamelijk zoveelgrondbewerkingmet zichmee,datop
delichtegrondenbeperkingvangrondbewerkingmogelijkkanzijn.Daarbijishetdanalssysteemvanerosiebestrijding intepassen.

Nabeschouwing
1.Verstuivenwordtveroorzaaktdoorhetmobiliserenvanbodemdeeltjes
doorhogewindsnelheden.
2.IndeakkerbouwinnoordoostNederlandheeftmentegenverstuiven
passendemaatregelengetroffen (teeltinrogge,toevoer organische
stoffen,aangepastegrondbewerking).
3.Behoudensdoorverstuiving,komendoor andereoorzakenincidenteel
rampenvoor,ookinanderelandbouwgebieden (o.a.nachtvorst).
'4.Bestaandemaatregelenbiedenvoldoendeuitzicht opbeteugelingop
dekansopstuifschade.
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Bijlage1

STRUCTUUR-STABILISERENDE MIDDELEN

Naam produkt
1.Agrofix

ontheffingsnunraer

geldig tot:

fabrikant

783

1-2-1977

BASF

771

1-1-1976

"'_Shell

7*f8

nog geldig

BASF

786

1-9-1975

Hüls

787

1-9-1975

Hüls

(polyvinylpropionaat)

2. Solfix
(bitumenoplossing in
karosine)

3,Hygromull
(schuimkunststof op basis
van ureiunformaldehyde

U.Stabilisator voor bodemoppervlak opbasis van
polybutadieen

5. Concentraat van ontheffing nr. 786

6. Curasol

geen ontheffing

Hoechst

Y. Agrosil

geen ontheffing

Hoechst

Bij.lage2.
.ï0?^'vg-nbodem!>ede
kke
rsopstuif
gevoeligland

Rogge5breedwerpiggezaaid,wordthiervoordoorgaansgebruikt.

a.voor suikerbieten
Methetklaarmakenvanhetzaaibedvandebodembedekkerwordttevensreedshet
zaaibedvoordesuikerbietenklaargemaakt.Ditbetekent datvermedenmoetworden
daarnanogzodanigdiepewielsporentemakendatdezehinderlijk zijnbijde
bietenteelt.Hetisdaaromgoeddemeststoffenvoor debietenreeds zoveelmogelijkvoorhetgereedmakenvanhetzaaibedvanderoggetoetedienen.
Deroggemoetbigvoorkeurvroegwordengezaaid;inhetvoorjaarkanderoggedan
vroegwordendoodgespoten waardoormindervochtaandebovengrondwordtonttrokken.
Dehoeveelheid'zaaizaadhoudtverbandmetdezaaitijd.

zaaitijd
Drenthee.o.

Noord-Brabante.o.

zaaizaadhoeveelheid
kg/harogge

2ehelftsept.

1ehelftokt.

100-125

iehelftokt.

2ehelftokt.

125-160

2ehelftokt.

1ehelftnov.

160-200

november

2ehelftnov.

200-225

Groteroggeinfebruaridoodspuiten,kleine totevenvoordebietenzaai.
Doodspuitmiddelen:paraquatenglyphosate.

b.vooraardappelen
Roggeisgevoeligvoorgrondontsmettingsmiddelen.
Bijvoorkeurinde2ehelftvanseptember zaaien,ca 100kg/ha,indienlaterdan
meer zaadgebruiken,bijv.op 15oktoberca 130kg/haenbeginnovember ca 160kg/ha.
Echter,metlaatgezaaideroggekanhetland 'swinters stuiven.Inhetvoorjaarde
roggedunnenomteveelvochtgebruiktegentegaan.Spuitenmot kl/haparaquateven
voordeopkomstvandeaardappelen.
Deroggetussenderuggenwegschoffelenvoordeaardappelworteltjes schade ondervinden
vanhetschoffelen.
Deaardappelenmet25-35kgN/ha-zwaarderbemesten;ditisrendabel.

c.voormais
Alsvooraardappelen,echterpasvanafca.10oktober zaaien.Inhetvoorjaarderogge
eventueeldunnenomteveelvochtgebruiktevermijden.Deroggedoodspuitentotuiterlijk'+dagenvoordeopkomstvandemaïs.

